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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de groei van de industrie in de Europese Unie afhankelijk zal zijn van de 
openheid voor buitenlandse handel en investeringen op basis van eerlijke regels; 

2. is van mening dat het concurrentievermogen van de Europese Unie met de ASEAN-
landen afhankelijk is van het verbeteren van onderwijs, opleiding en onderzoek in de EU
en van het creëren van innovatieve producten en diensten; 

3. is van mening dat een overeenkomst inzake handel en investeringen met ASEAN in 
overeenstemming moet zijn met de onderhandelingen van de ontwikkelingsronde van 
Doha en de vier Singapore-kwesties in overweging moet nemen (investeringen, 
mededinging, openbare aanbesteding en het vergemakkelijken van handel);

4. beveelt aan dat wetenschappelijke en technische samenwerking en de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten cruciale elementen van dergelijke overeenkomsten 
worden;

5. benadrukt dat een overeenkomst inzake handel en investeringen met ASEAN het 
volgende moet waarborgen:

(i) verbetering en vereenvoudiging van de oorsprongsregels,
(ii) harmonisering van normen, waaronder normen voor productveiligheid, 

kinderbescherming en dierenwelzijn,
(iii) transparantie van regelgeving en vereenvoudiging van bureaucratische procedures,
(iv) transparantie van nationale steunmaatregelen en opheffing van niet-tarifaire 

belemmeringen,
(v) afschaffing van discriminerende belastingen;

6. is van mening dat overeenkomsten inzake handel, investeringen en wetenschap en 
onderzoek sectorspecifieke kwesties moeten bestrijken, zoals:

(i) de milieueffecten van de extractie van palmolie en ontbossing,
(ii) energiezuinige lampen,
(iii) vrij verkeer van onderzoekers, zakenmensen en toeristen,
(iv) uitwisseling van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek;

7. wijst nogmaals op de noodzaak om de industrie in de Europese Unie te beschermen tegen 
dumping door ASEAN-exporteurs en dergelijke dumping in de kiem te smoren door 
vroegtijdig ingrijpen van de handelsonderhandelaars van de Europese Unie.
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